
Uw onderstelling van links- en rechts- Rijnse wijken kan ik in deze vorm niet 
meer beamen. Sedert namelijk Acket de Lijnpadsrijn herontdekte (zie Jb. O.-Utr. 
1931, 1932 en 1950) moeten deze opvattingen herzien worden. In Jb. O.-Utr. 1954, 
p. 37 merkte ik op, dat de Lijnpadsrijn in Frankische tijd vermoedelijk hoofdstroom 
was. 

Het is tenslotte onwaarschijnlijk, dat het gedeelte Oudegracht tussen Smeebrug 
en Stadhuis toen al bestond. 

Uw opmerking had tot gevolg dat ik nu wat uitvoeriger ben geweest. Mijn dank 
voor uw opmerking. 

NOG E E N S OVER 'T GLINDT, TUIN E N VREDE EN 
VRUCHT 

Ter aanvulling over hetgeen geschreven is over 't Glindt in dit 
maandblad 1956 blz. 79 en 1957 blz. 23 ben ik zo vrij te wijzen op 
het volgende uit Moerman, Nederlandse plaatsnamen, (Brussel 
1956) blz. 73. 

glind mndl. gelende (germ, gilandja) omheining, afrastering en 
het daarbinnen gelegen terrein (Mansion 46 N.G.N. III 332). 

Glinden bij Barneveld a° 1429. Glinde (N.G.N. III 109) Guet ten 
Glinde Drempt (Geld.) Reg. lenen huis Bergh p. 90). Glinde te Ol-
denzaal (N.G.N. VII 40) Glinthuis te Genne by Zwolle (Hierbij 
kan genoemd worden Glinthuis in de buurtschap Elen en Rhaan te 
Hellendoorn, vermeld in het Archief Rechteren anno 1417, en Oud-
Hellendoorn en omgeving, blz. 15). 

De glind om een kerkhof moest meermalen door de dochterkerken 
mede onderhouden worden. Almelo was gescheiden van Ootmarsum 
maar moest ,,sepem ecclesiae" aldaar helpen herstellen (a° 1236 
O.U.901) . 
In Overijsel werd de omheining niet alleen ,,tuin" of ,,vrede" ge
noemd, maar ook ,.vrucht". Zo lezen wij in het Markeboek van 
Hellendoorn: „Anno 1502 is de Essche in vroegt bracht oder gelegt. 
Sal befredet syn ende in goeden vrucht beholden". In het Reglement 
der marckmeijsteren 1634 staat dat zij moesten rondgaan langs esch 
en gaarden ,,of deselfde wal befructet en betuinet, en soe onbetuinet 
en onbefruchtet befunden", enz. In Welsum mag men in 1621 geen 
schapen laten weiden zonder herder binnen de^.buurvrede". Her
haaldelijk leest men over ,,antuynen ofte vreden" enz. (,,De lande
lijke omheining" in Verslagen en Meded. Ov. Regt en geschiedenis 
60. (1945) blz. 3). 

A. E. RIENTJES. 
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